AFC Asian Cup UAE 2019 ǀ Ticket Terms and Conditions
1.

We/Our/Us means Abu Dhabi Sports Council, of P.O. Box 127722, Abu Dhabi, United Arab Emirates.
Venue means all areas of the venue hosting the event to which this ticket relates. Terms means these
Terms and Conditions in full. The complete version of the Terms is available here:
www.afcasiancup2019.com. AFC means the Asian Football Confederation, owner of all rights relating to
the AFC Asian Cup UAE 2019. Authorities means AFC, LOC, police and law enforcement officials and
Venue management.

2.

Your personal data will be handled in accordance with Ticketmaster’s privacy policy (see
https://ticketmaster.ae/help/PrivacyPolicies). Please contact tickets@asiancup19.ae for any matter
relating to your personal data.

3.

By receiving this ticket, you agree to comply with and be bound by these Terms, applicable Venue
conditions of entry or security measures and any laws and regulations which govern the use of this ticket.

4.

All tickets are Our property. This ticket is non-refundable and is for your personal use only. We can
confiscate a ticket from you if you resell it or use it for any commercial purposes. If you do not comply
with the Terms, We may refuse to admit you or ask you to leave the Event. No refunds or compensation
will be paid to you or any third parties if We refuse to admit you to, or eject you from, the Venue.

5.

The AFC and/or We may at any time reschedule, cancel or postpone the Event, amend the Terms and/or
exercise its rights under the Terms, at its sole discretion, without notice and without issuing a refund or
any other compensation. Tickets may only be purchased from authorised sellers or resellers. Tickets not
purchased from authorised sellers or resellers may be cancelled without notice which will result in the
ticket holder being denied entry to the Venue.

6.

The following items are strictly prohibited from being brought into the Venue: food or beverages, bottles,
containers, flags or banners, furniture, camera with an interchangeable lens, computers or recording
equipment, “selfie sticks”, animals, any item that could be used as a weapon, fireworks, laser pointers,
musical instruments and/or amplification equipment, flares, strollers, any article to be used for a
commercial or a charitable purpose, any political or religious paraphernalia including, but not limited to,
banners, signs, symbols and leaflets and any other item which We, AFC or Venue security personnel
consider presents a security risk or interferes with the Event or affects the experience of other Event
attendees (and such item may be confiscated by Us at Our sole discretion).

7.

Attendance is at your sole risk.

8.

You irrevocably and unconditionally consent to the use and recording of your image, sound and/or
likeness in perpetuity without restriction as to changes or alterations for any purpose, including
commercial distribution, and in any media without payment or copyright.

9.

The use of equipment for recording or transmitting (by any means) any audio, visual or audio-visual
material within the Venue for commercial use or exploitation is strictly prohibited.

10.

Children under the age of 16 must be accompanied by an adult always. Children under the age of 2 who
do not require a seat may enter the Venue without purchasing a ticket. Proof of age may be required
prior to entry to the Venue.
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كأس أمم آسيا ال ُمقام في اإلمارات العربية المتحدة  | 2019شروط وأحكام التذكرة
.1

نحن/ضمير المتكلم المتصل "نا" تعني مجلس أبوظبي الرياضي ،ص.ب  ،127722أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة .المكان يعني
جميع أركان المكان الذي يستضيف الفعالية المخصص لها هذه التذكرة .األحكام يُقصد بها هذه األحكام والشروط كاملةً .تتوافر النسخة الكاملة
من الشروط هنا .www.afcasiancup2019.com :االتحاد يعني االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ،المالك لجميع الحقوق المرتبطة بكأس
أمم آسيا ال ُمقام في اإلمارات العربية المتحدة  .2019السلطات تعني االتحاد واللجنة المنظمة المحلية والشرطة ومسؤولي إنفاذ القانون
وإدارة مكان الفعالية.

.2

ستتم معالجة بياناتك الشخصية وف ًقا لسياسة الخصوصية الخاصة بشركة ( Ticketmasterراجع
 .)https://ticketmaster.ae/help/PrivacyPoliciesيرجى التواصل عبر  tickets@asiancup19.aeبشأن أي مسألة
تتعلق بجميع ببياناتك الشخصية.

.3

باستالم هذه التذكرة ،فإنك توافق على االلتزام والتقيد بهذه الشروط ،واشتراطات الدخول أو التدابير األمنية المعمول بها في المكان ،وجميع
القوانين واللوائح التي تحكم استخدامك لهذه التذكرة.

.4

جميع التذاكر ملكية خاصة بنا .وال يمكن استرداد ثمن هذه التذكرة وهي مخصصة الستخدامك الشخصي فقط .ويحق لنا مصادرة التذكرة
منك في حالة قيامك بإعادة بيعها أو استخدامها في أي غرض تجاري .في حالة عدم امتثالك للشروط ،قد نرفض دخولك أو قد نطلب منك
مغادرة الفعالية .لن نرد إليك قيمة التذكرة أو ندفع أي تعويض لك أو لغيرك في حالة رفضنا دخولك إلى مكان الفعالية أو قيامنا بطردك
منها.

.5

يجوز لالتحاد و/أو نحن في أي وقت إعادة جدولة الفعالية أو إلغاؤها أو تأجيلها و/أو تعديل الشروط و/أو ممارسة حقوقه بموجب الشروط،
وفقًا لتقديره الخاص ،دون إخطار وبدون رد لقيمة التذاكر أو أي تعويض آخر .ال يجوز شراء التذاكر إال من البائعين أو معيدي البيع
المعتمدين .قد يتم إلغاء التذاكر التي لم يتم شراؤها من البائعين أو معيدي البيع المعتمدين دون إخطار ،مما يؤدي إلى منع حامل التذكرة
من الدخول إلى مكان الفعالية.

.6

يُحظر تما ًما إدخال العناصر التالية إلى مكان الفعالية :المأكوالت أو المشروبات والزجاجات والحاويات واألعالم أو الالفتات وقطع األثاث
والكاميرا ذات عدسة قابلة للتبديل وأجهزة كمبيوتر أو معدات التسجيل و"عصا السيلفي" والحيوانات وأي شيء يمكن استخدامه كسالح
واأللعاب النارية ومؤشرات الليزر واآلالت الموسيقية و/أو مكبرات الصوت والمشاعل وعربات األطفال وأي مادة تستخدم ألغراض
تجارية أو خيرية وأي مواد سياسية أو دينية تشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،الالفتات والعالمات والرموز والمنشورات وأي شيء
آخر نعتبره نحن أو االتحاد أو أفراد أمن مكان الفعالية يشكل خطرا ً أمنيا ً أو التدخل في الفعالية أو يؤثر على متعة غيرك من الحضور (وقد
نقوم بمصادرة هذا العنصر حسب تقديرنا الخاص).

.7

حضورك إلى المكان على مسؤوليتك الشخصية.

.8

أنت توافق بشكل نهائي ودون قيد أو شرط على استخدام وتسجيل صورتك وصوتك و/أو مظهرك إلى األبد دون قيود فيما يتعلق بالتغييرات
أو التعديالت ألي غرض كان ،بما في ذلك التوزيع التجاري ،وفي أي وسائط دون دفع أي تعويض أو وجود حقوق للطبع والنشر.

.9

يُمنع منعا ً باتا ً استخدام معدات لتسجيل أو بث (عبر أي من الوسائل) أي مواد سمعية أو بصرية أو سمعية-بصرية داخل مكان الفعالية
لالستخدام أو االستغالل التجاري.

.10

يجب أن يصاحب األطفال األقل من  16عا ًما أحد البالغين دائ ًما .يمكن لألطفال دون سن الثانية الذين ال يحتاجون إلى مقعد الدخول إلى
مكان الفعالية بدون شراء تذكرة .قد يلزم إحضار إثبات العمر قبل الدخول إلى مكان الفعالية.
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